
• 

• 

6 Stajerski petek 26. junija 2020 

Podravje • StroSki zaScitne opreme od obcine do obcine mocno razlieni 

Obcine kupovale Maske in razkuzila, Slovenje 
Uporaba zaSCitnih obraznih mask je v zaprtih javnih prostorih ponovno obvezna. Ceprav smo se zadnji mesec dniveselili rahljanja ukrepowin 
poslabsala in pripeljala do ponovnega zaostrovanjaukrepov. VpraSanja 0 stroSkih nakupa zaSeitne opreme ze· kakSna dva meseca v javnf!Sti 
v prvem valu epidemije imele tudi obCine. Zgolj v sestih podravskih obCinah jih je nastalo vee kot 70.000 evrov. 

Primerjali smo podatke obein ceni 0,75 evra, zaseitne maske 
Maj~perk, Markovci, Podlehnik, FFP 2 po ceni od 2,99 do 3.11 evra 
Zetale, Makole in Siovenska Bi- ter zaseitne maske FFP3 po ceni 
strica. Slednja je odstela najvee 5,83 evra. Za razkuzila so namenili 
dena~a za zaseitno opremo, kar 2.900 evrov, od URSZR pa so pre
je tudi prieakovano, saj je najvee- jeli ~e 142 kom razkuzil po 500 ml. 
ja po stevilu prebivalcev na tem Dodatne stroske so imeli z nabavo 
obmoeju. Zabelezili so nekaj manj dveh kontejne~ev za potrebno izo
kot 50.000 evrov stroskov. Veei- lacijsko ambulanto Zdravstvenega 
na dena~a je bila namenjenega doma Siovenska Bistrica - COVID 
za nakup zaseitnih mask, in sicer 19. Vrednost kontejnerjev je znasa-
34.250 evrov. Poveljnik staba CZ la 6.264,70 evra. Kontejne~a bodo 
Siovenska Bistrica Branko Hojnik obdrZali in jih uporabili za zaeasno 
je pojasnil, da so kupili predvsem bivanje obeanov v primeru nesree 
pralne zaseitne maske po ceni od (predvsem zaradi plazov). Pray 
1,5 do 1,8 evra, kirurske maske po tako so nabavili 750 kom za~citnih 

Obane so najuec kupovale zaSCitne maske in razlruZila. 

oblek v vrednosti 4.500 evrov in se 
17.000 kom rokavic v skupni vred
nosti 1.990 evrov. »Vse stroske smo 
na poziv URSZR prijavili za povrni
tev stro~kov iz Evropskega solidar
nostnega sklada in seveda upamo, 
da bomo sredstva tudi dobili.« 

V Markovcih vee kot 
8.000 evrov za pralne 
maske 

Okrog 8.400 evrov so za maske 
odsteli v Markovcih. Kupili so 3.500 
pralnih mask po ceni 2,32 evra po 

Ptuj • Krozisce pri minoritskem samostanu 

kosu ter 70 pralnih mask po 3,52 
evra po kosu. URSZR jim je dode
iii 2.906 kirurskih mask, 15 kosov 
mask tipa FFP1 in dYe maski tipa 
FFP2. Bolj skromni so bili pri naku
pu razkuzil. Zanje so od~teli 247 
evrov. Drugi stroski, ki so se nastali 
v minulem obdobju, so 137 evrov za 
prehranske pakete za najranljivej~e 
skupine obeanov (Rdeei kriz) in 53 
evrov za potne stroske civilne za~
cite. V Markovcih se nadejajo, da 
jim bo drZava povrnila 7.258 evrov. 

V Majsperku kupili 
baterijske skropilnice 

Obeina Majsperk je za nakup 
mask odstela 4.000 evrov. Kupi
Ii so pralne bombazne maske za 
veekratno uporabo - 1.600 kosov 
po ceni 2,5 evra koso Ob tem jim je 
Uprava RS za zaseito in resevanje 
predala ~e 5.740 kirurskih mask 
in 15 kosov obraznih mask FFP1. 
»Ob ponovnem zaeetku pouka na 
solah smo prejeli za OS Maj~perk 
~e 720 kosov kirurskih mask, za 
Vrtec Majsperk pa 520 kosov,« je 
povedala zupanja Darinka Fakin in 
dodala, da je to tedenska zaloga. 

Ob tem so za nakup razkuzil 
odsteli 344 evrov, za dobavo 35 
razkuzil za roke (500 ml) je pos
krbela URSZR. A to niso bili edini 
stroski, ki so nastali v obdobju 

Trajna resitev se odmika vsaj za leta dni 

Upraviceni izdatki za obdobje 12. 3.-11. 7. 2020 na 
ravni celotne driave, v evrih 

Izpostave URSZR 

Breiice 

Ocena izdatkov za 
covid-19 skupaj z DDV 
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Prostovoljne organizacije 

Organi in organizacije na ravni RS 
7.850.439 

209.718.407 
Skupaj: RS in izpostave URSZR 

epidemije. Za zaseitne rokavice za 
enkratno uporabo (400 kosov) so 
odsteli 64 evrov, baterijske skro
pilnice in skornji za dezinfekcijsko 
enoto so obeino stali 453 evrov. 
Zupanja prieakuje, da jim bo denarj 
ki so ga namenili za zas~ito ob~a

nov pred okuzbo s covid-19, povr
njen. »Iz Solidarnostnega sklada 
EU naj bi Obeina Majsperk zaradi 
pandemije covid-19 vsaj za obdob-

Direkcija objavila razpis za izdelavo 
idejne zasnove in projekta za izved
bo in' izbrala najugodnejsega po
nudnika, podjetje APPIA. Vrednost 
naroeila za celotno dokumentacijo 
je 35.415 evrov. V sklopu tega se je 
:_~ ..... .JI_ ~ •. .J! _ _ _ _ _ .L _ _ ¥ , _I " I " 

217.368.846 
Vir: URSZR 

je od 13. 3. 2020 do 15. 5. 2020 Bre
jela sredstva v znesku 4.221 evtflv. 
Za naslednje obdobje oz. od 16( 5. 
2020 do 12. 7. 2020 pa bomo se, vi
deli ... « 

V Podlehniku mask niso 
kupovali 

v Podlehniku se za nakup mask 
niso odloeili. Skupaj so od URSZR 

daljnje aktivnosti potekale brez tee
jih tezav, bi se gradbena dela lahko 
zaeela v letu 2021. To pomeni, da se 
zacetek del glede na plane Direkcije 
prestavlja vsaj za leta dnL 
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r·cani tudi kontejnerje 
~1lfobvezne uporabe mask, se je minule dni epidemioloSka situacija v drzavi 
;sproiajo razlibze polemike. Nemalo stroSkov so z nakupom zaScitne opreme 

Nakupi zaSCitne varooolne opreme so to pomlod ~ej v:memirjali s1ouensko javnost. OCitki, ki letijo na vlado, se rumaSajo 
predvsem na netransparentno izvedbo javnih naroCil in preplaalo vrednosti opreme. 

prejeli 4.619 mask. Je pa imela obcina 
zajetne stroske z nakupom razkuzil. 

q~Janje so odsteli okrog 1.200 evrov, 
pristeti pa bo treba se znesek, ki ga 

·9·1!)odo morali placati izvajalcu solskih 
'''qJrevozov, to je 10,15 €/dan na avtobus. 
.~ )jPoleg stroskov za osebno zascitno in 
·i\! varovalno opremo so nam nastali tudi 

stroski za hrano driavljanov Srbije, ki 
so ostali nekaj dni »ujeti« na parkiriSeu 

Y1a avtocesti, izdelati je treba novo 
oceno tveganja za dele v izrednih raz-

>i2lflerah, pray tako smo izvajalcu pomo
RS~Lna domu krili povecana sredstva, ki 

so jih imeli zaradi nabave varovalne 
opreme in dodatkov za delo v izrednih 
razmerah,« je izpostavila direktorica 
obeinske uprave Nina Lozinsek. Koliko 
sredstev bodo prejeli povmjenih, se 
ne vedo, upajo pa, da vsaj del. 

Razkuzila najvecji strosek 
tudi V Zetalah 

V Zetalah so za nakup mask namenili 
604 eyre. Obeina je za nakup razkuzil 
odstela (tudi za solo) 1.541 evrov. Ob 
tern so zabelezili se druge stroske, ki 
so jih v povezavi z epidemijo imeli, to je 

nakup zaseitnih oblek v vrednosti 
210 evrov, za 639 evrov pa so na
kupili se ostale potrebseine za solo 
- cistilni material, milo, brisaee, 
maske ... 

VOrmozu 
subvencionirali kosila 
tudi solarjem doma 

V obcini Ormoz je za zascitno 
opremo in odpravo posledic epide
mije doslej bilo porabljenih okrog 
51.000 evrov. Obeinski financnik 

Mirko Serod je pojasnil, da je od 
tega 510 okrog 9.000 evrov za izpla
cilo nadomestil za subvencionira
nje kosil osnovnosolcem, dobrih 
1.900 evrov za nakup prehrambnih 
artiklov za socialno ogrozene, oke
Ii 220 evrov za postnino, priblizno 
1.400 evrov za izvedb.o prikljucka 
za elektriko za obeinski sot~r pri 
zdravstvenem domu, 6.700 evrov 
za nakup zaseitne opreme (maske, 
rokavice,kombinezoni, razkuzi
la) ter okoli 1.500 evrov za nakup 
blaga za maske, ki so jih izdelovali 
prostovoljci - maske so nato raz
del iii med najranljivejse skupine 

obeanov. Se priblizno 10.000 evrov 
predvidevajo za pomoc drobnemu 
gospodarstvu in kmetijstvu, in si
cer za subvencioniranje stroskov 
odobritve kratkoroenih kreditov in 
obresti. 

V Makolah si bodo 
izplacali dodatek 

V Obcini Makole so maske iz 
prtickov in gumic izdelovale pre
stovoljke, strosek, ki je nastal z 
maskami, je bil 435 evrov, drugih 
mask niso kupovali. So pa na obei
ni nabavili razkuzila, in sicer v visini 

1.012 evrov. Ob tem pa so nastali 
se drugi stroski, Mojca Vantur iz 
obeinske uprave je nastela Ie ne
katere: sejnine za stab ez, dodatek 
za stalno pripravljenost, paket zivil 
najranljivejsim skupinam, zasCitna 
oprema ... V to skupino stroskov so 
uvrstili tudi dodatek za stalno prip
ravljenost. Prejeli ga bode zapos
leni na obeinski upravi za cas, ko 
so bdeli nad dezumim telefonom 
(dodatek se izplaca v visini 20 % 
urne postavke osnovne place). 
Skupno se nadejajo povracila stre
skov v visini 5.213 evra. 

Mojca vtic 

Upraviceni izdatki obCin Spodnjega Podravjazaradi bolezni covid-19, V evrih 
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Vir Upl8Vll Republlke Sl<M!mje za za§Cito on m5eva1!je - izpostava PtUj 

Iz EU blagajne morda Ie stirf odstotke dejanskih stroskov 
Uprava RS za za~~ito in re~evanle (URSZR) je zbrala podatke 0 izdatkih prorawnskih porabnikov (vladne 

sJuzbe, C?b~ine, javni zavodi ... ), ki so nastali kot posledica epidemije covid-19. Zbrani podatki naJ bi bili izhodi!~e 
za zaprosilo sredstev iz Solidamostnega ski ada EU. )>Gre za pomembna sredstva, ki jih bodo prejele driave, a 
Se zdale~ ne tol/~na, da bi pokrila vse evidentirane in napovedane izdatkei" so priznall na Upravi RS za zaRito 
in reSevanje. Na~ driava, ~e bo upravi~ena do pomoci, bo namre~ prelela Ie !tiri odstotke od skupne vrednosti 
izkazanih izdatkov, kar seveda !e zdale~ ne pokrije vseh evidentiranih izdatkov, so ~e pOjasnili. 

~)~~rediSce ob Dravi • Kaj bo obcina s pridobljenimi skoraj pol milijona evri? 
9?( 

'ibOdkupi zemljisc, vzpostavitev intrepretacijske tocke 
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